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NJOFTIM 5

Masat e ndërmarra nga Qeveria Shqiptare me qëllim frenimin e përhapjes së  infeksionit të 
shkaktuar nga virusi COVID-19, pritet të ndikojnë në vëllimin e aktivitetit të bizneseve dhe për 
rrjedhojë dhe në uljen e gjenerimit të nivelit të të ardhurave. Ngadalësimi i aktivitetit të njësive 
ekonomike mund të ndikojë në aftësinë paguese të këtyre subjekteve për tre muajt në vijim.

Në mbështetje të ekonomisë shqiptare në kushtet e situatës së krijuar në vend nga përhapja e infek-
sionit të shkaktuar nga virusi COVID-19, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 1 vendosi:

 Miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat  
 dhe degët e bankave të huaja”

 Miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e   
 subjekteve financiare jobanka”

 Miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e   
 shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”

Në secilën rregullore u shtua një dispozitë e përkohshme e cila u krijon lehtësi bankave dhe subjekteve 
financiare jobanka, si dhe shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve të tyre për periudhën mars – maj 
2020, që në rastet kur evidentohen paaftësi paguese të kredimmarrrësve, të mos jenë subjekt i 
zbatimit të kërkesave të këtyre rregulloreve që lidhen kryesisht me klasifikimin dhe krijimin e fondeve 
për provigjione.

Këto ndryshime nuk parashikojnë shpenzime buxhetore dhe as kosto shtesë për subjektet e këtyre
rregulloreve.

1Burimi i informacionit është faqja zyrtare e Bankës së Shqipërisë: https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Njof-
tim_per_shtyp_Vendimmarrja_e_Keshillit_Mbikeqyres_date_12_mars_2020.html



COVID-19 (ENG)
NOTICE 5

The measures taken by the Albanian Government to restrain the spread of the infection caused by 
the COVID-19 virus are expected to affect the volume of business activity and consequently reduce 
the generation of the income. The slowdown in the activity of the economic entities may affect the 
solvency of these entities for the next three months.

In support of the Albanian economy, given the situation created by the spread of the infection caused 
by the COVID-19 virus, the Supervisory Council of the Bank of Albania1 decided:

 Adoption of an amendment to the regulation “On credit risk management by banks and   
 branches of foreign banks”

 Adoption of an amendment to the Regulation “On risk management in the activity of non-bank  
 financial institutions”

 Adoption of an amendment to the Regulation “On risk management in the activity of savings  
 and credit associations and their unions”

A temporary provision was added to each regulation which facilitates banks and non-bank financial
institutions, as well as savings and loan associations and their unions for the period March - May 2020,
that in cases of insolvency of the borrowers, they shall not be subject to the application of the
requirements of these Regulations that relate primarily to the classification and creation of 
provisioning funds.

These changes do not provide for budget expenditures or additional costs for the subjects of these
regulations.

1Source of information is the website of Bank of Albania as follows: https://www.bankofalbania.org/Press/Press_Releases/Decisions_-
by_the_Supervisory_Council_of_the_Bank_of_Albania_on_12_March_2020.html


